Notulen van de ledenvergadering Cliëntenraad op 23 mei 2011

Aanwezig
: Johan Spek, Rieteke Otten, Marinus Vermeer , Koos van Witteloostuijn, Theo Attema
Koos Meijer, Adrie Muilenburg, Tina Beukema (komt iets later), Jean Koning, Sylvia Regnery,
Willem Koster, Mart van der Graaf, Ingrid Konings, Jan Groenewoud (soza), Marcus van den Berg
(soza) en Hielkje van Linde (notulist).
Afwezig m.k. : Aafke Bouma
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom; ook van harte welkom Dineke
Nieuwenhuis namens het Cliëntenplatform voor uitkeringsgerechtigden en minima Opsterland
(CUMO) en de mensen op de publieke tribune.
2. Vaststellen van de agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Notulen van 18 april 2011
6B Actuele Zaken en Mededelingen: naar aanleiding van het inleverdatum van het rofje wordt
gevraagd of er een andere, betere oplossing is voor mensen met een aanvullende bijstandsuitkering
met een wisselend maandelijks inkomen, dan schatten en corrigeren. Het wordt een agendapunt voor
de volgende ledenvergadering.
10. Spreekuur en signalen uit de achterban: naar aanleiding van klachten over uitbetaling van de
Kredietbank Nederland wordt nog navraag gedaan. Er zijn nieuwe signalen binnengekomen.
-Bezwaarcommissie stand van zaken pilot en uitnodigen voorzitter: beleidsambtenaar vraagt aan de
voorzitter of zij contact wil gaan opnemen met de voorzitter van de cliëntenraad.
-Perspectief Nota: de behandeling is op 28 juni in de gemeenteraad en wordt veertien dagen van te
voren op 17 juni vrijgegeven. De perspectiefnota komt alleen in de gemeenteraad.
-De mogelijkheid “lees voor”, een hulpmiddel voor blinden en slechtzienden, die de tekst van een
webpagina kan voorlezen is te duur. Het plaatsen van het hulpmiddel op de website gaat 500 euro
kosten, een jaarabonnement 200 euro en bijkomende kosten van de webdesigner. De werkgroep
website zoekt naar een andere mogelijkheid om met spraak te communiceren.
4. Secretariaat
Ingekomen stukken:
-april: een brief van een cliënt en die brief is doorgegeven aan iemand van het spreekuur
-3 mei: een brief raad van de gemeente Smallingerland een ontvangstbevestiging van onze brief van
18 maart betreffende beantwoording brieven 24 januari en 1 februari.
-18 mei: een brief van de raad van de gemeente Smallingerland aangaande een ontvangstbevestiging
van onze brieven 21 en 27 april betreffende onderwerpen: Ongevraagd advies met betrekking tot het
afschaffen van het rechtmatigheid onderzoeksformulier en diverse zaken in de hal.
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Uitgaande stukken:
-21 april: gezamenlijke brief met CUMO aan de Colleges B & W van gemeenten Opsterland en
Smallingerland betreft: Ongevraagd advies met betrekking tot het afschaffen van het rechtsmatigheid
onderzoeksformulier.
-27 april: brief aan het College van B & W betreft: Diverse zaken in de hal.
5A. Mededelingen van het Dagelijks Bestuur
Het DB overweegt om een postbus aan te gaan schaffen. Een postbus kost 250 euro per jaar en er
wordt besloten om voorlopig geen postbus aan te schaffen. Blijkt dat er in de praktijk problemen
komen, kunnen we erop terug komen.
5B. Actuele Zaken en Mededelingen
De Friesland Zorgverzekeraar is coulant bij de betaling van de 170 euro per jaar van het verplicht
eigen risico. Als men voor 1 februari aangeeft gebruik te willen maken van gespreid betalen in 10
termijnen van 17 euro, dan wordt dit bedrag elke termijn automatisch geïncasseerd. Blijkt achteraf dat
er te veel aan eigen risico in rekening is gebracht, dan wordt dat omstreeks mei 2012 in de
eindafrekening verrekend.
5C. Raadscommissie Sazo
Vanavond komt van de Regionale- Meld en Coördinatiefunctie een samenvatting van het voortijdig
schoolverlaten aan de orde. Deze doelgroep valt onder de Wet WIJ.
-Aan de orde komt het jaarverslag en de jaarrekening van de Gemeenschappelijke Regeling SW
Fryslân 2010. De gemeenteraad wordt, tot uiterlijk 10 juni, in de gelegenheid gesteld haar zienswijze
in te dienen. De accountantsverklaring van Caparis NV is nog niet binnen.
6. Nieuwe Wetgeving
Onlangs is de Hoofdlijnennotitie uitgekomen van de Wet werken naar vermogen (Wwnv). Op 1januari
2013 treedt de nieuwe wet in werking. Zowel de WWB als de WIJ worden onderdeel van de Wwnv.
De WWB krijgt op voorhand een aantal aanpassingen: invoering van de toets op het huishoudinkomen
en een wettelijke plicht tot tegenprestatie naar vermogen. De invoeringsdatum is nog niet duidelijk.
Het kabinet wil het graag per 1 januari 2012 laten ingaan. Het uitkeringssysteem moet nog aangepast
worden. De wet is nog niet bij de Tweede Kamer.
De toegang Wsw’ers wordt beperkt tot mensen die alleen “beschut” kunnen werken. Wajongers met
een duurzame arbeidsongeschiktheid, die voor 15 mei op de wachtlijst staan, vallen onder het
bestaande regime. Mensen die nu een indicatie krijgen voor begeleid werken kunnen niet meer in de
Wsw terecht komen.
Bij de Wajongers bestaat er een onderscheid, de ‘oude’ Wajong die in de uitkering zijn gekomen
voor 1 januari 2010 behouden hun Wajong.
De Hoofdlijnennotitie is beschikbaar op de website van de Verenging van Nederlandse Gemeenten.
De beleidsmedewerker stuurt de link van deze site door naar de cliëntenraad.
-De Wet Suwi wordt aangepast, integrale samenwerking zoals die nu in de Suwi is opgenomen, tussen
UWV en gemeenten op de Werkpleinen gaat er uit.
-In voorbereiding is een steviger aanpak rond fraude en het kabinet wil de wetgeving op1 juli 2012
laten ingaan. In de bijstand wordt bij herhaalde overtreding de uitkering drie maanden stopgezet.
Het onderhandelingsakkoord is aan de gemeenten gepresenteerd. Het Rijk heeft de goedkeuring van de
gemeenten niet nodig .
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Een discussie vindt plaats over het onderwerp “plicht tot tegenprestatie naar vermogen opleggen aan
alle bijstandsgerechtigden” Hoe gaat het zijn uitwerking krijgen door bijvoorbeeld het verrichten van
vrijwilligerswerk? Dit onderwerp blijft een aandachtspunt.
7. Overheidsbijdragen informatieboekje
Niet iedereen heeft het informatieboekje gelezen. In de volgende vergadering wordt het besproken.

8. Verslag uit de werkgroepen: Re-integratie, P.R., WSW, FSU,
Werkplein, Aanbesteding
-Re-integratie: het resultaat van het re-integratieonderzoek ‘Re-integratie in de gemeente
Smallingerland’ wordt vanavond overhandigd aan wethouder de heer Zweers.
-Werkplein: de participatieraad gaat even een pas op de plaats maken. Er zijn ontwikkelingen gaande
rond de Wet SUWI.
Initiatiefgroep Inkomensondersteuning
Op 6 mei is er een persbericht verstuurd. Door veertig mensen zijn er 338 adressen bezocht. Dit
leverde 30 hulpvragen op voor het Steunpunt Uitkeringsgerechtigden gehandicapten en minima
Smallingerland (SUS). Het steunpunt helpt mensen om na te gaan of ze recht hebben op
inkomensondersteunende en andere regelingen en helpt hen om daar gebruik van te maken. Er zijn
vier hulpvragen, waaronder de eenzaamheid, doorgegeven aan instanties zoals de Zonnebloem en de
Vrijwilligerscentrale. Twee zakelijke hulpvragen zijn er besproken met een beleidsmedewerker van de
gemeente. Het betreft een vraag wat de regels zijn voor iemand met een bijstandsuitkering om een
vrijgesteld beperkt vermogen voor een begrafenis, crematie te reserveren. Een andere vraag over de
regels bij een erfenis: wat wordt er dan met de bijstandsuitkering verrekend.
Er werden 39 hulpvragen genoteerd wat een percentage van bijna 12 % bedraagt en wat een goed
resultaat is.
-De betrokken beleidsmedewerker wil graag de hulpvragen doornemen, wat voor soort vragen zijn er
geweest en kan de gemeente hier iets mee doen.
–Er ligt een plan om in de tweede helft van september een onderzoek te gaan doen in een ander deel
van Drachten. De cliëntenraad merkt op nu in een grote wijk van Drachten een ervaring is opgedaan,
dat er veel stille armoede is in de buitendorpen en ook daar de huisbezoeken te gaan doen. De
initiatiefgroep heeft het idee om huisbezoeken in Opeinde te gaan doen.
-De logistiek van deze actie wordt ondersteund door de Arme Kant van Fryslân.
-De volgende bijeenkomst is op 23 mei 2011.
10. Spreekuur en signalen uit de achterban
Mensen die een bijstandsuitkering ontvangen, hoeven vaak geen aangifte inkomstenbelasting te doen
en weten daardoor vaak niet hoe je een DigiD moet aanvragen. De DigiD moet steeds vaker worden
gebruikt. De geldingsduur van de DigiD verloopt als je hem 1, 5 jaar niet gebruikt. Vanaf elke keer dat
de DigiD wordt gebruikt is deze weer 1,5 jaar geldig. Een vraag vanuit het spreekuur om de mensen
erop te attenderen dat zij tijdig hun DigiD activeren. De beleidsmedewerker besteedt er aandacht aan.
11. Rondvraag en Sluiting
-Als bijstand weer een gunst wordt. Veel Polen werken vaak onder het minimum loon en als je dit kan
bespeuren dan moet je er iets aan kunnen doen. Als de Wet werken naar vermogen door de Tweede
Kamer is gekomen, hoe moet je dan uitkomen met de wettelijke plicht tot tegenprestatie.
-Werkgroep Klantvriendelijkheid Brieven en Formulieren vraagt aan de leden mee te denken over het
actualiseren van het rechtmatigheid onderzoekformulier. En wil graag de op- en aanmerkingen
ontvangen. Het huidige onderzoeksformulier wordt aan de leden uitgedeeld.
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-Is er een afspraak gemaakt met UWV Werkbedrijf dat zij gebruik maken van cursussen van de
gemeente voor het zoeken van vacatures op de website? De consulenten van de gemeente geven uitleg
op het UWV Werkbedrijf.
Rond 15.15 uur sluit de voorzitter de vergadering en bedankt ieder voor zijn/ haar inbreng.

Afsprakenlijst:
Besloten in vergadering
Bezwaarcommissie stand van
zaken pilot en uitnodigen
voorzitter

14 maart 2011

Vertegenwoordigers doelgroep
WSW en WIJ

14 februari 2011

Wethouder Zweers komt in de
vergadering

14 maart 2011

Gemeente Alphen a/d Rijn
Koudetoeslag informeren naar
argumenten

18 april 2011

Perspectief Nota

18 april 2011

Nota Schuldhulpverlening

18 april 2011

Onderzoek communiceren met
blinden en slechtzienden

23 mei 2011

Afhandelen

11 juli en 21 november 2011
Aanvang 13.30 uur

	
  

Voorzitter: Johan Spek

Secretaris: Marinus Vermeer
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